
.Bela Vista �o Tol�o, em
.... ,r

fe�as inau�ura ,H,sua luz
,

A próspera localidade de Bela Vista do' Toldo,
séde do distrito, com uma grande festa popular, inaugu
rará hoje a 'noite, pelas 19 horas, os serviços de luz' e
força, ali inst�lados há mais de duas semanas:

Também a :localidade de Encruzilhada, na Estrada
Dna. Francisca, foi beneficiada com o grande melhora
mento.

As obras, de alto custo, foi mais uma realização
do Prefeito' Benedito Therézio de Carvalho Netto, o

implantador dá eletrificação 'rural em, nosso município,'
,

com assistência da CELIi:SC.

O ato deverá contar com a presença de tôdas as

autoridades do Município, além do Dep. Aroldó Carvalho
e dr. Wilmar Dallanhol, especialmente convidados, Ve
readores, Intendentes e Exatores, além do pessoal da

Municipalidade que trabalhou na linha e pessoal
*
do

Escritório local da CELESC.

Após Santa Missa, o ato inaugural,' terá lugar
pelas 19 horas, com desenlace da fita, espoucar de fogos,
badalar dos sinos da igreja local, falando, na ocasião
vários oradores. Em seguida, no salão, do Clube Bela
Vista, será oferecida uma grande churrascada às 'auto�,i
dades e presentes, um oferecimento expontâneo do povo
daquele 'distrito; satisfeito e agradecido, pelo grande
melhoramento, do qual esperam maior desenvolvimento
é confôrto em sua região.

Finda a linha de Bela Vista, o dinâmico Prefeito

Therézío Netto está prosseguindo a linha' do Parado até
'I'aunay, onde espera chegar até o natal, seguindo' após,
como o ,previsto, para a séde do distrito de Paula Pereira.

Após a Revolução, dOe março, quando \0 Deputado
coestadoano ' Arolde Carvalho, anunciava a eletrificação
rural em nosso município e região; muita gente não

acreditava, falando até ,em demagogía do ilustre parla
mentar. Na ocasião, então, até' a nossa cidade se ressentia
da falta de luz e fôrça. Mas, com '8 Revolução, vieram
as verbas, vultuosas, cuja aplicação 'foi exigida e até
'fiscaÍizadà. Não se fez' esperar e foi inaugurada' pelo

< - I h-
Exmo. Sr. Governador, a nova rêde de nossa cidade,
após terminada a nova linha de Rio Negrinho a.Mafra. Agora,
então, é .o nosso interior que está sendo beneficiado com
o grande melhoramento. Ontem, Parado' hoje Bela Vísta
e Encruzilhada,

" amanhã Taunay, vindo depois Paula
Pereira, Felipe Schmidt, Salto da Agua Vérde e outros,

Orvamento Municipal
para 1970

Cumprindo disposições constitucionais, o Prefeito Benedito
'I'herézío de carvalho Netto, .enca nhará à Câmara Municipal,
dentro do prazo legal, a'pro sta orçamentária do Município
pára o - próximo exercicio.

'

O documento estiro receita em NCr$
c

1.360.000,00 (um
e sessent mil cruzeiros novos) e fixa, a despesa

,
,

rsmaçâo de despesas per Orgão de

, as maiores parcelas são destinadas ao

e Estradas, de Rodagem, 'seguindo-se
s de ,Educação e Cultura, a saber:

Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral
Diretoria. de Fxpedil'llte e Pessoal
Serviços de Segurança Pública
Diretoria da Fazenda
Serviços do Fomento Agropecuário

- Serviços de Saúde Pública
\ Serviços de Educação e Cultura
Serviços Urbanos
Departamento Municipal de E;s,tradas de Rodagem
Subprefeíturas

NCr$ 23.580,00
) 13.125,00
I(3.569,OO
,3,600,00

146 n8.50
34.404,50
23452,00
160.195,70
437.141,00
441.486,30
32078,00

Podér Legislativo
C��ara Municipal
Benedito 'fherézio de'Carvalho Netto

27,650,00

Prefeito

Reinaldo -Crestanh- Diretor Fin. e Orçamento
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Governadores em (anoinhas
Ivo' Silvei'ra' e Paulo Pi,mentel inauguram obras
Canoinhas e Tr�s Barras deverão

hospedar dia 26 de outubro, domjngo,
os Exmos," Governadores "Ivo Silveira
e Paulo Pimentel, de Santa Cat�l'ina
e do visinho Estado do Paraná, quando
da inauguração da Pont� 'sôbre o R-io
Negro, Ii"ando' 08 dois Estados e

outras obras, em
<

Três Barras e

CanoiHhas. A informação oficial é do
Prefeito de �Três .Barras, sr, Pedro

Merhy Sel�me. O programa para •

recepção aos i,lustres homens púb\icos
e suas comitivas está sendo organiza:
do, a cargos

.

dós Prét�itos Benedito
.

I
.� •

�

Th. de Carvalho �ettó, Pedro Merhy
Selenie e Dr. Thadeu Sob'ozinski, res- '

pectivamente, \ de eanoinhas,- Três
Barras e São Mateus do Sul, e outras

autoeldades,
I. }

OscarF�ntan,CheFe,
do Setor da CNÀE
implan�a a ReForma

Administrativa
/A�im de dar,cumprimento

a Portaria Ministerial n, 200
baixada pelo Ministró Tarso
Dutra, do, Ministério de ,E
ducação / e Cultura, estev-e
38. feira em nossa cidade,
o' sr. Oscar Fontan, Chefe
do Setor da Campanha
Nacional de Alimentação
Escolar, CNAE com' séde
em Mafra. '\

Especialmente convocada,
foi realizada, uma' reunião,
a respeito, no Salão Nóbre
da, Câmara' de Vereadores,
ali presentes os Prefeitos
Benedito Therézio de Car
valho, Netto, de Canoinhas,
Sebastião' Grein Costa, de

Major Vieira eJosé Savínskí,
representante do Prefeito
do visinho Município de

,Três Barras, presentes ainda
drs. Rolf H. A. ,Schweiss,
Supervisor' Regional da A
CARESC e Daniel Antonio
Dusi, Extensionista local do
mesmo órgão, Inspetor Fí
dele Lovatel, supervisoras,
Elfrides S. Isphair, Vanda
Ribeiro da Silva e super
visor Wilson Granemann
Costã, de Major Vieira.

Ficou acertado, na opor
tunidade, que tôdas as es
colas, nos" três municípios
da região; Canoinhas, Major
Vieira e Três Barras, terão
cada qual, a sua horta de

legumes, cujas sementes se
rão fornecidas, gratuitamente
pela CNAE, com a indis

pensável assistência técnica
da ACARESC.

.: Er;n, seguida, o sr. Oscar
Fontan, explicou detalhada-

A BANDEIRA
SALA ,DE

NA
AULA

Está lançada em todo o País
a campanha «Uma Bandeíra.
Pua Càda Aula», inspirada
pelo Presidente Oosta @ 'Silva
como a grande @ permanente
homenagem ao símbolo da Pá
tria. Comerciantes, - industriais,
agricultores e tôdas as classes
sociais serão mobilizados em

todí) o País com o objetivo de
angariar fundos .para que seja
colocada uma bandeira nacional
ao lado direito da mesa do
professor, em sala de aula, se

ja qual fôr o grau ou natureza
do ensino ali ministrado.

A idéia lsnçade pelo supremo
mandatário brasileiro éo das mais
generosas como instrumento de
mobilização cívica, e o êxito
dessa iniciativa deverá ser con

,cr'etizado até o dia 19 de novem

,bro vindouro, Dia da Bandeire.

�ncontro de Apicultores
será em Rio Negrinho
Será em Rio Negrinho, duran

te os dias 4 e 5 do mês de
outubro préxímo, a realização
do Primeiro Encontro de Api
cultores Catarínenses.
O 'certame tem programa

educatívo e é
_
da iniciativa e

custeado por aquêle projeto.
Serão colaboradores as prefei
turas municipais de Rio Negri
nho, São Bento 'do SUl, Escrí
tório do USIS e a' Acaresc.

É convidado especial o presí
dente da Confederação Brasí
leire de Apicultores. É!ite encon
tro ,é um dós,�ei�s de q,ue '_

o

Govêrno Ivo SIlveira lança mao

para Introduzir estimulo e novas

técnicas na Apicultura dêste
Estado; Conforme declaração do
Sect.etário Luiz Gabriel, a, apicul
tura Cstarmense ,"é uma das
mais desenvolvidas do Sul do
Brasil.

•

P�efeitura Municipal de Três Ba'rras
COMUNICADO
Pela' presente temos, a, s'a 'sf� em levar ao

vosso 'conheci ento de que ante sôbre o RiQ Negro,
ligando Três arras a São 'ateus do Sul, será inaugu-
rada no próximi 26 - outubro.

Informamos

I dos Governadores e

do Paraná Dr. ,ulo

Oport amenté' fom ceremos o programa
Três Barras, 26 de setembro de 1968 ..

Pedro Me�hy, Selame

Prefeito Munícípal
,

I'

-v:;
I

---------------------------------------------------:'
I

'ALBERTO VOIGTi:
Subítame nte, faleceu na ma- iiinhã de 4a. feLra, em sua

residência, na localidade do Pa- I
rado, 'o sr. Alberto 'Voigt, de I
/tradicional família canoinhe�se I
'e grande líder rural da regrao

jSeu
. sepulta�ento,_ bastante �on

corrtdo, fOI realizado quinta
fe'ira, pela manhã, no Cemitério I
de Marcilio Dias. A;. fam'íIia
enlutada, .os pesares dêste se

-manárío.

mente tôdas as' Inovações
da Reforma Administrativa
fazendo ênfase da necessi..
dade imperiosa da formação
de um Conselho Educacional
em tôdas as, escolas, quer
da cídade.: quer do interior,
com a decísíva e indispen
sável participação dessas

comunidades em r todos 'os

problemas do ensino no país.
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CORREIO DO NORTE

.

PreFeitura· Municipal de
. .
..'

Major Vieira.
Edital, de Citação de trinta (30) diascom o preze
o Doutor Tycho Brahe Fernan
des Neto, Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhas, 'Estado
de Santa Catarina. na forma da
lei. etc.

FAZ SABER aos que ° presente
Edital de Citação "irem, ou co

nhecimento dêle tiverem que, por,
part-, de Otacilio Custódio de
Mello, residente em Serra do
Lucinde, distj-ito de Bela Vista do
Toldo. dêste município e comarca,
cita os interessados'incertos e não
sabidos para, contest�r, querendo,
dentre do prazo iegal, a presente
ação de Usucapião nr. 5 164.�com
o prazo de' trinta �30) dias, a

contar da primeira publicação
referente a um terreno rural, se

benfeitorias, com a áreBl de
89700 m2 (oitenta e nove mil e

setecentos metros quedradoe), si
tuado no' lugar denominado «SER.

,

RA DO LUCINDO». distrito de
l3ela Vista do Toldo. dêste muni-
,ilÍpio e comarca, encrQv�do em

mais terras do requerente e con

frontando' se : pela frente, numa

extensão de, 250 metros, com à
estrede ger I Ca��iDbas.Bela Vista
do Told erra dó, Lucinda; pelos
fundos om ° rio Paciência, numa
ten o de 160 metros; por um

la om mais terras do requerente,
nu à xtensão de 450 metros e

p out lado, também com terras
, requer te. numa extensão de
30 metros, Feita a Justificação

da posse, foi a mesma julgada
procedente pOI) seotençs, E para
que chegue 8'0 conhecimento de
todos, mandcu o MM. Juiz de
Direito, que se expedisse o 'pre-
sente Edital, que, será publicado,
na forma da Lei e afixado no

,I,�ó8r de costume; Dado e passado

nesta cidade de C!lDoinhal, Estado
de' Santá Catarina, 80S onze dias
do mês de setembro de mil, no

vecentos' e sessenta e nove. Eu.
Zaiden E� Seleme, Escrivão
° ru�a"� b

, '

Vende-se um terreno com 4
datas. medindo 3.200m2, com

uma casa de msdetre, em per
feito estado, terreno todo cercado
à rua Duque de Caxias, prolon
gamento da Vidal Ramos.. '

Informações na Rádio Canoí
nhas e no jornal Correio do
Norte;

27.09·) 969,

Tjcko' Brake Fernandes Neto
Juiz' de 'Direito

De(reto�Lei N. 156, de 15 de setembro de 1969
Anula e Suplemente Dotações Orçamentárias

,
,

(
,

Sebastião Grein Costa, Prefeito Municipal de Major Vieira,
faz saber que no uso das atribuições" que lhe confere o ítem II
do art. 4.° da Lei n. 2G7 de 22/11/68, D E C R E T A:

,
Art. L° - Ficam anuladas, na importância de NCr$

21.962,00 (vinte e um mil novecentos e sessenta e dois cruzeiros
novos), 8S seguintes dotações orçamentártas:
010�'77 Máquinas, motores e aparelhos . NCr$' 2QO,00
011-88 Mobiliário em geral ,300,00
017�48 Festividades, recepções, hospedagens e homenagens 800,00
019·88 Mobiliário em" geral ,� 500,00,
035·07 Utensílios de escritórío, biblioteca, desenho, ensino, etc. 200,00
036�88 Mobiliário em geral 300,00
034�77 Máquinas, motores e aparelhos '300,0

022·20 Gratificação adicional por tempo de serviço
044·20 Gratificação adícíonal por tempo 'de serviço
054·60 Subvenção ao IB.A.M.
055�60 Subvenção à A.B.M.

Att?�ção!

n

ue c: e ee lo a. sua ve%,
vénha ii nossa loja.

mais exatos.
Sem falar na maior facilidade para

'arrancar, ultrapassar etc.
Quando v. pisa no freio do

VW 1.600, acontece o
-

,
mesmo que com todos os outros ..
Volkswaqen: êle pára.,

.

Só que mais depressa, porque tem
freios a disco nas rodas dianteiras.
, Ouanto à suspensão, nada mudou
As mesmas molas que não ".

existiam no Sedan Volkswagen 1.300,
continuam a não existir no VW 1.600:
em vez delas há barras de torção.
Com uma diferença que

'

aparece nas curvas: um estabilizador
também no eixo traseiro.
Agora que v. já viu como o

VW 1.600 se parece com os outros
Volkswagen, venha até nossa loja.
Não custa nada ver de perto até

que ponto as aparências enganam.

Mas venha prevenido.
Pois apesar de suas linhas

diferentes, do painel tipo
jacarandá, dos novos bancos, do

I espaço maior etc., êle
é um autêntico ,Volkswagen.

'

i
I O motor continua refrigerado a ar.
t A potência dêle é que mudou: ,

t 60 HP, o que deu ao VW 1.600

\r uma velocidade também maior.

I Até 135 km por hora, para sermos

I

M,ALLON &' C IA.
esquina Rua Barão do Rio Branco

-:� SANTA CATARINA

, REVENDEDOR
AUTORIZADOj Rua Vidal Ramos •

CANOINHAS
v.

058-69

059·77
,

060-87

074-72

077-77

080-86
097-27

098-29

102�48
104�5'3
lü9�82,
110·87

111-91
112� 14

Diversas contribuições de previdência social

Máquinas, motores e apareI s

Utensílios de escritório, biblio ce,

ensino, desenho, et�.
Inícío de obras

Máquinas, motores e aparelhos
Viaturas de pequeno porte
Vestuário, uniformes, acessórios
de cozinho, etc.

Outros materiais de consumo

Festív., recepções, homenagens e ho

Serviços educativos e culturais

�aterial bibliográfico em geral
Utensilíos eie escritório, bibliote 8,

ensino e, educação
Aquisição de imóveis em ge' 1

Gratificação ao vacinador

200,00
5.000,00
1,500,00
500,00

ial

desenho"
300,00
700,00
560,00

115-35 Reparos, adaptações e cons rvação de

bens móveis e imóveis 200,00
117-73 Prosseguimento e conelu o de obras 600,00
1l8�77 Máquinas, motores e ap elhos 300,0.0
119-78 Tratores, equipamento!'! r iioviários e agrícolas 300,00
121�Oã Salários de mensalista operários 8

serviço de ruas e
-

pr
128-72 Inicio de obras

130.77, 'Máquinas, motores e aparelhos
133-87 'Utensilios de escritório, biblioteca,

desenho, ensino e educação
Viaturas de pequeno porte
Matérias primas, prod. manufaturados
semimanufaturados, etc.

132�86
122-26

800,00'
3.000,00,
1.000,00

100,00
. 400,00"

ou

l.(lOO,oo

TOTAL NCr$ 21.962,00

Art. 2.0 _ Ficem suplementadas, por conta 'das

anulações constantes dó artigo anterior," as seguintes
dotações do orçemento vigente:

001�01
002-20
020�01
023-21
0'38-01
042�15
063-05
078�78
089-01
090-14

,

092-16
124·33

Secre tárto da Câmara NCr$ 1.020,00
36,00

892,50
27,00

,,826,87
57,44

5.400,00
12.097,\9
1.300,00
12Q,00
105,00
80,00

Gratificação adicional por tempo de serviço
Secretário Administrativo
Zeladora
Tesoureiro ,;

GratlficliÇão por quebra de Caixa

Salários de mensalistas: do DMER

Equipamentos e Instalações
Profeesores Municipais �

Gratificação ao Inspetor Esçolar
Pessoal

, ,

Iluminação, Fôrça motriz e gaz
TOTAL NCr$ 21.!82,00

Art. 3.0 _ Ficá suplementada, por conta do pro

vável excesso de arrecadação do exereícto, a seguinte
dotação orçamentária:
07à-78 Equipamentos e Instalações, NCr$ 12.645,81

\

Art. 4.0 _ :€ste Decreto entra em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em contrârío.

Major Vít"ira, 15 de setembro de 1969.

Sebastião Grein Costa - Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto 'na

Seêretariá Municipal na mesma data.

Jair Dirschnabel - Secretãrio n
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XXIII Cenoinhee

Cobranva de pedágio já
-

tem Decreto-Lei
o Presidente d,a República assinou D�creto-Lei

�'autorizando a cobrança de pedágio nas rodovias nacionais
de primeira classe, a partir de janeiro de 1970.

O Diploma Legal estipula que estarão sujeitas ao

regime de pedágio as estradas bloqueadas, os viadutos,
pontes, túneis e os· conjuntos de obras rodoviárias de

grande vulto.
!

Pelo mesmo Decreto, fica.n isentos' daquele paga-
mento os. veículos oficiais e os do' Corpo Díplomátíco.
As tarifas a serem adotádas dependerão de tabelas que
serão propostas pelo DNER, estudadas pelo CNT e só
serão postas em vigor depois de aprovadas pelo Minis-
tério dos Transportes. ,..-

Os preços serão variáveis para as diversas cate

gorias de veículos .

e 'serão calculados levando-se em

conta o custo da obra e os melhoramentos existentes ou

a serem introduzidos, para a comodidade e segurança
dos usuários.

O produto do pedágio, determina o artigo 6.0 do
Decreto, será integralmente empregado na rodovia que o

arrecadou, visando a sua própria conservação, reforço e

aperfeiçoamento do policiamento, sinalização, socorro

médico com hospitais, oficinas mecânicas com carros

socorro, serviços de telefone, rádio e radar, ao longo das
estradas, nos moldes do que já existe na Europa e Esta
dos Unidos, inclusive com a criação de áreas ajardinadas
para repouso dos usuarios, bares e restaurantes.

,---------------------------,
Cine Cruz,Teatro

-:- A P R E S E N T A -:-

H o J E .. al.20.00 hora. -: cenlura 14 ano.

A L E I· O O S A P A C H E S
com Lex Barker, Pierre Brice, MaNe Versini e Mario .A.dorf.

Em cinemascope e technicolor.
.

)

DOMINGO • ai 14,00 horae
.

- cenaure livre \

A Lei dos Apaches
DOMINGO- ai 17.00. horaI - censuea livre

RIVAIS DO VOLANTE
com Tom Kirk, Ray Stricklyn,' H: M..Wynant, Brenda Benet,
Fait Domergue, Ghet Stratton, Majel Barret e James Dobson.

'Fortes emoções a mais .de 160 quilômetros por hora.

DO!\1INGO .o a. 20,00 horal - cemUfa 18 anol
• I

52 MILHAS TER:R.ORDE
com Dªna Andrews, Jeanne Graim' e Mickei Rooney.

Drama de raro suspense em tôrno de um fo.ragido. - Metrocolor.

DIA 29,leguoda-feira .. a. 20,00 hora•• cenlúrà 14 ano.

Rivais do Volante'
.

Dia. 30 e OI, 3a. e 4a. feira .. a8 20 horal - cenlura 18 a�os

A Marca do Pecadó
com Jacquellne Ellis, lain Gregori, Georgina Petterson, John

Bonney, Annete Whiteley e Doug Sheldon. .

�ste filme fará você empalidecer, pois êle é
demasiadamente ousado.

Dial 02 e 03, 38. e 6a. feira .. ai 20 hora. - cen.ura 18 anoI

Bebei Garôta Propaganda
com Rossana Ghessa, John Herbert, Maurício do Vale, Joana
Fomm, Paulo José, Geralde Del Rey, .. Fernando Peixoto e

Wasbingtón Fernand'es.
Esta- é uma extraol'dinária fita nacio.nal.

DIA.04, .áb8do .. a. 20,OD horal - censura 14 8nOl e

DIA 05, dOllJingo .: a. 14,00 horal - cenlura livre

Papai Trapalhão
com otelo Zeloni, Jo Soares, Luiz Delfino, Neyde Aparecida,
Renata Fronzi, Aloisio De Castro, Kleber Drable e os meninos

\ Izabel Cristina e Clfl.udemir Felix. - Você vai rir até não querer mais.

�--_.---'--'-'-"---------------,
..

N. 1045

Reunião do dia 20 de agôsto
de 1969. Prestdêncts: Tufi
Nader. La Secretarie: Vereador
Aahemar· Schurnacher (ad-hoc).
2.u Seere tár io ad-hoc: Vereador
Pedro dos Santos Corrêa e mais
o comparectmentodos seguintes
Edts: Walmor A .: Furtado, Gui
lherme Prust,Gilberto R zrnann,

'

Braulío Riba da Cr . Carlos

Wagner Juní r e AI edo Steí
leio. Havendo úmer legal para
dehbersr . oS' P 'sideote de
clarou aberta a mão. Lida a

Ata da reuniã anterior foi fi

I
mesma aprova. Expedient .. :
Ofício do sr. efeito unicipal
encsrninhan à Css proj e to
de Lei que estabelece locàlí-
zação e no rmss para estaciona- O Diretor do Departamento de Telecomunicações do Estado,
mento de tomómeis de aluguel Waldir Tavares viaja, hoje para Brasílía afim de. obter do Conselho

. Nacional de 'I'elecomunicações a outorga. de poderes para fiscalizar tôdas
e, dá outr s providências; Idem, atividades das radioemissôras no Paraná através do DETEL. Na semana

que alte '

o. Código de obras; passada o eONTEL concluiu 8 minuta da portaria que será entre g ao

sendo ue as matérlas supra, . engenheiro Waldir Tavares. �le deseja fazer cumprir tõda a legislação
fOf,am ncamínhedas à Comissão federal existente no setor instituídas pelo decreto-lei 35 de 28 de fevereiro

de 1967. PROIBIDO. Pelo referido decreto é proibido. 1. incitar a desobe-
de gi ação e Justiça para diência às. dicisões judiciais; 2. divulgar segredos de' Estado ou que

srecer. Ofício do Depu- prejudiquem a defesa nacional; 3. ultrajar a honra nacional; •. fazer
óão Ber toli, convidando propaganda de processo de subversão: 5. promover campanha discrimina

s. Ve readores para retiro tória de classe côr. raça ou religião; 6. lnsuflar a rebeldia ou a índíeípllna
itual em Morro das Pedras. nas Fôrças Armadas; 7. competer as relações lnternaeíoaaís do país; 8,

ofender a moral familiar ou 0.E!' bons costumes; 9. caluniar injuriar ou

m, do Delegado do SENAM, difamar Oil Poderes Legíaletívos, Executivo ou Judiciário; 10. veicular
vidando a Câmara para notícias falsas, como perigo para ordem pública, econõmíea e sóeíal e

e inário Municipalista a ren- 11. colaborar na prática da rebeldia, de�o.rdens ou manifestações proibi
Iízs -se na cidade de Lages. das. A emissôras que desrespeitarem este código. poderão, inclusive, ser

Ordem do Dia: Ficou deliberado
fechadas pelo DETE�: (�.P.)

. .

>

para que na próxima reunião . Pro'gramado' para o

.

dia .12 de. outubro grande testa
entrasse na Ordem do, Dia, o Será realizada uma grandiosa festa na paróquia de Papanduva,
projeto de Lei que auteetza no dia 12 de outubro p. V. dia da criança e' também de Nossa Senhora

pagamentó de aluguel (,0 Dr. da Aparecida, padroeira do Brasil. Será um dia festivo. para todos nós,
especialmente aos paroquianos. O' Revmo. Vigário Pe, Antonio Oíntho,

I
Promotor Público ?a Comarca convidou especialmente para êste dia S. Excia. Reverendíssimo Dom
de Canoínhas. (\ Comissão de Orlando Dottí, estando ainda dependendo de coníírmaçãe. sua presença
FINANÇAS' apresentou ,pe- naquela data aqui em Papanduva, No número seguinte, esta coluna dará

dído de tnformsções sôbre o melhores e mais detalhados informes com referência a notícia acima,

Balancete do mês de maio de oportunidade .em que os convites para a mesma já estarão em poder da
. Matriz para a sua distribuição, também a afirmativa ou não, da vinda de

1969, sendo o pedido aprovado Dom Orlando'Dotti, nosso Bispo da Diocese de Caçador.
em discussão e

. votação única, '

A .Comíssão de' Redação e LeI!; Delegaci;� de. >Polí�ia com nôvo, Titular.
epreasntou parêc'eris e textos Com a permuta feita do' �.o �g�o. J,:,ir Silva,' .e, o 2.0' Sgt<?� Ilson

finll'i. a08 seguintes projetos dé Vicente de Lima, êste da Delegacia de. Tangará, .e aquêle de Papanduva •

.

Q d
-

ôb assumiu dia J9 do corrente a delegacia local, tendo Q Sgto. Jair Silv,a
Ler: ue : ispoe,!>o re nomeu- assumido a de Tangará, A, atueçãô do delegado Jair Silva, em nosso
claturas de ruas; que dá deno- município foi louvável, sempre se conduziu com correção e Justiça no

míneção > Q, Via Pública e que esplnhoso cargo policial. O nôvo titular também com uma fôlha de serviço
dá denominação a Logradouro I q�e limito o enaltece por reais serviço� já prestados à ordt:me segurança

Público' colocados os pareceres -I pubJ!ca.. FazeI!l0s �ot<?s que a sua gestão a frente dos destínos de. nosso
. 'f'd 1

,.
. mUnICípIO seja proííqua e proveitosa ao bem .gerat da coletIvidade

acrma . re erl 03 a .�a e. umcs papanduvense. .- .

discussão e votação, foram todos

aprovados, e encemínhados ao

sr. Prefeito Municipal para a

devida sanção. A Comissão de

.Lsgtelação-e Justiçe apresentou
parecer 80S seguintes projetos
de' Lei: que eleva o preço de

aluguel; e, que i!$,enta de ímpôsto
terl'itorial e predial. urb�no (>

Hospital Santa Cruz. Colocad0s
ambos 08 parece'res CAda um

de per sÍ, a l.:a discussão e.

votação, fo.rem ambos' aprova
dos. Entrou em 3a. discussão e

votl'lçao.p par.e.cer da .. Cúmíssão
.

de Lf gis'leção e Jllstiça, sÔbr.e
o c projeto de Lei que ise,nta e)
a'nula lançamen�o sendQ apro
vado e encaminhado à Comissão
de Finanças para .exarar par�cer.
Entra em 2a. discussão e vota

ção o párf'cer da Comi8são de

Finanças sôbre o prfljeto de
Lei que autorizil Convênio, sen
do aprov'ado. Entrou em �8.
discussão e votação, o parecer
da Comissão de Finançss Fôbre
o projeto de Lei qu� retifica' e
ratifica . escritura de d9ação,
sendo Ilprovado e enviado à
ComisEão de Redação e Leis

para elaborar parecer e texto
final. Palavra livre: O Ve'resdor
Guilherme Prust di�correu sôbre
os Jogos Abertos e serem rea

lizados em JÕinville. em setem
bro próximo vindouro. O Sr.'
Presidente convidou aos Srs.
'Vereadores para assistirem ps
les�ras. do grupo de fiscais do

Ministél,'io· da Fazenda, amanhã
no Edifício do nôvo Forum.

Atividades
Câmara' Munici

pal 'de (anoinhas

Canoinhas, 24/setE'mbro/1969.

Altamiro Ricardo da Silva
.

Diretor do Exp. da Câmara

da

, Rodovia SC-21 ou SC-69 passarâ por Papanduva
Sôbre o palpitante assunto da Rodovia SO-21

.

ou Se-69 passará
por Papanduva, de conformidade com oííclo expedido pelo Chefe de
Gabinete do DNER, cujo teor transcrevemos abaixo para me-lhor .esclare
cimento; eis o texto: Do @hefe do Cabinete do Departamento Nacíonal de
Estradas de' Rodagem. Ao Presidente da Câmara Municipal de Papanduva.
Estado de Santa oataríne, ASS. Reivindicação. REF.: Processo n. 15.048/69
MT. Processo n. 38.629169 - DNER. Senhor Presidente. Incumbiu-me o Sr.
Diretor-Geral de comunicar 8 V. Sa. que o ofício n. 18, datado de 23.6.69,
dessa procedência, dirigido ao Exmo. Sr. Ministro dOS Transportes e

encaminhado a êste Departamento para as providências de direito.
mereceu nossa maior atenção e apreço. 2. Com referência a solicitação
de V. Sa. no sentido de ser incluída no Plano Nacional de Viação a

rodovia SC-21 ou SC-69, constantes do Plano Rodoviário Estadual, cumpre
nos prestar-lhe os seguintes. esclarecimentos: 3. A rodovia BR·477,
constante do Plano Nacional de Viação· em vigor, segue a diretriz da
rodovia SC-69, acima citada, que tem como pontos de paseagem Canoinhas

Papanduva, Tímbõ e Blumenau. 4. Ocorre, entretanto, que a rodovia. BJ;'t-
477 não integra o Orçamento Plurianual de Investimentos para. o tríênío

1968/1970, o que impossibilita o DNER de consignar recursos para sua

construção, de conformidade com a legislação que disciplina a aplicação
de sua receita. Valemo-nos do ensejo para apresentar a V. Sa. protestos
de estima e consideração. Luiz Carlos de Urquiza Nóbrega, Chefe. de
Gabinete.

Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida .

Enrissôras comeearão a' ser fiscalizadas

Esportes
A vida esportiva local teve um influxo de desenvolvimento nos,

dias 28 e 21 do corrente, que marcaram época na vida. esportiva prõpría
mente dita. O primeiro entrevero realizado foi no dia 20. quando se

defrontaram o quadro da casa de futebol de salão com o bem organizado
e valoroso quadro do «Grêmlo Derty» da capital do Estado Paranaense,

.

s�grando-se vencedor o quadro de Papanduva 'pela contagem! de fi x 2.'
DIa 21 realizou-se o encontro entre as equipes de futebol no gramado
da bàlxada. Foi' realmente, um jôgo bonito; a rapaziada pailanaense se

conduziram COJIl raro brilhantismo .no que tange a cO,rtezia. O jôgo para
os locais não favoreceu, contando-se que 4 bolas aremessadas a têde
com tiro seguro, foram bater contra o travesão guarneéido pelo ,guardião;
O ataque com algumas falhas' motivadas pela falta de treino muito
,contribuiram para que a'contagem não aumentasse, para o time da <.lasa.
Contudo. foi uma partida bonita com a sorte favorecendo o,s visitantes.

Casamento
.

Hoje, a8 17.30 horas, na Igreja Màtriz de São .M;arcos, no Rio

�raJlde do Sul, estario se unin.�o pelos laços sagrados do matrimônio, o

]ove,m Walter Breda com a srta. Julieta" Scodro, -de tradicional. famílla
daquela cidade. �le é o proprietário do Restaurante e Pôsto de gasolina
«BREDA», filhp do sr. Batista Breda natural do Riô Grandé do Sul. :Êste'
colunista que é amigo particular do sr. Walter Breda,' deseja .muitas
felicidades na nova vida que hoje se inicia, votos êstes extensivos a
seus progeBitores.

Passarela da Sociedade
Dia 23 dQ corrente colheu' mais uma rosa no jardim de sua

existência, ao completar suas 15 primaveras, a simpática senhorita,
Cimara Schadeck, filha do casal Silvia, Antonio SchadeC!k. Os cumprimen
tos rumaram em alto estilo para a aniversariante que retribuiu com um
variado e apetitoso coquetel. Enquanto a Cimara soprava as quinze
velinhas que encimava o lindo bolo festivo, a jovem-guarda entoou o
tradicional cântico parabéns pra você. A coluna, felicita a aniversariante,
fazendo votos de perenes felicidades.

x
.

x x x

Duplo .acontecimento registrou o distinto casal, Silveira Ribas,
com os aniversários de seus filhinhos, Silmara e Humberto ocorridos no
dia 21 do corrente. Na residência do casal foi condignamente comemorado
o. fato, onde se fêz presente os familiares, inclusive um grande número
d.e con.vidados para comemorar o «niver» da Silmara e Humberto, a dupla
SImpática da mirim-guarda da sociedade local. Os parabéns da coluna
aos natalipiantes.

.

Documentos extraViados
FRANCISCO ZAZISKI, ex

trsviou o certificado de pro
priedade de número 246812,
·do automóvel sedaD, ano de
fsbriceção 1969, particular, 4
cilindros e 60 BP. côr verde

pinheiro e chassis B-9005911
Placa 5-54,89.
Foi perdid-!l também a car

teira . de motorista, cartão. de
exal)le de vista e título de
eleitor. 3v

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A Imprensa Noticiou
de , EditoriaisTrechos Publicados
Um Gesto Tocante'

«AO ACEITAR as condições impostas pelos seqüestradores
do Senhor CHARLES BURKE ELBRICK, Embaixador dos Estados
Unidos, o Govêrno dêste País mostrou-se à altura das tradições
cristãs do nosso povo.

.

O Mundo está, assim, mais bem .capacitedo para julgar
8 Revolução Brasíleíra. Os, adversários d�sta, são capazes de
ações como e�sa perpetrada em ruas tranqüilas de Botafogo -.
Os nossos revolucionários são capazes dêsse gesto de tocante

.

solídarfedade humana». (O GLOBO - 5. e 6 Set. 69),
Dignidade Nacional

«O POVO brasHeiro saiu engrandecido dêsse triste
episódio do seqeüstro do �mbaix8dor dos Estados Unidos, Sr.
CHARLES' BURKE ELBRICK, que terminou com a sua ltbertação
no começo d� noite, domingo passado.

,

Quando um Govêrno age em plena consciência, de acôrdo
com o sentimento da comunidade nacional, está sempre certo e

faz-se digno dos' aplausos que do interior e do exterior lhe
estão sendo endereçados. Dentro de nossas fronteiras, cada:
cidadão, contendo a sua mágoa diante dessa quebra da extrema
correção "com que sempre tratamos os representantes dos países'
.amlgos, reconhece e proclama que O Govêrno saiu ileso em sua

dignidade e elevou-se aos olhos de, todos pela grandeza de sua
atítude s. (O JORNAL - 9 Set. 69).

Responsabilidade Indlvlsivel
«A EDIFICAÇAO D�STE PAIs tem de ser feita com

material forrado. de grandeza, como. o gesto do Govêrno ao
aceitar a imposição sem alternativa dos raptores do Emhaixador
dos Estados Unidos. Coragem e humanidade foram a substância
da decisão que nasceu -de um sentimento' que orgulha os brasí
Ieíros, qual seja, o valor que tem qualquer vida humana.

Responder. com violência à violência será fazer-lhe o

jôgo ÍDeno,r, e não honrar & noção de grandeza partilhada por
todos os brasileiros. A doença do' Presidente, e O seqüestro do
Embaixador dos Estados Unidos são imprevistos que não devem
alterar os grandes objetivos nacionais. A causa i domocrática
paira como uma possibilidade. real. Não se pode desmerecê-la
com as tentações da violência, que nada pode contra a intole
rância extremada». (JORNAL DO BRASIL - 7 Set. 69).
A Bocalldade Cândida de um Manifesto

«A EXIG�NCIA de soltura, prontamente atendida veio,
porém arrancar a máscara dos tartufos, e mostrar a ti1iação
comunista de, não digo Gregório Bezerra. que é um velho co
munista conhecido, mais de Wladimir Palmeira, Luiz Travassos,
José Dirceu e outros, que eram desculpados dizendo-se não serem

comunista,' mas' pobres e inocentes estadantes irrequietos. Agora
ficou demonstrado serem agentes ativos da quinta-coluna ver-
melha internacional.

.

l

Aquêle manifesto deveria ,ter sido publicado pelo Govêrno
independente de qualquer exigência, mas espontâneamente, a
fim de que O povo' veja' a espécie de gente que os defensores
da ordem e da lei estão a enfrentar. Não é uma proclamação
de políticos mas de «gángsters». Ali, assumegl a responsabilidade
pela série de, crimes comuns com que o poto está sendo levado
ao pãníco, especialmente. no Rio de Janeiro· e em São Paulo.
Confessam-se autores dos assaltos aos bancos, para conseguir.

1�· dinheiro para a baderna; da tomada de delegacias ô! quartéis,
� para conseguir. armas e munições; da invasão de presídíos para
libertar assaltantes da dínsmítação de prédios, como ato de
terrorismo; do assassinato de funcionários do Estado; e conse

m, qüentemente, 'pelas mortes e. destruição de propriedades que tem'

iii assinalado a sua «guerrilha urbana», planejada e levada a cabo
por um verdac;teiro sindicato ,do crime.

Já agora, a imprensa estraogeira que, com o seu

ccopydesk» infiltrado de comunistas, vinha apresentando a revo
lução brasileira como um regime militar, fruto de uma quartelada,
terá aberto os olhose verificado que, na realídade.t :o que se

trava no Brasil é· uma luta do imperialismo comunista pela
pOSSE! do Brasil, o que traria como conseqüência a conquista de
tôda 8 Amérjce Latina». (Q JORNAL - 9 Set. 69).

Sem AUernatlva
«ESTA semana' o' Brasil deu uma extraordinária prova

de maturidade, ao reagir com espírito de normalidade 8 fatos de
que procuraram se aproveitar os interessados em gerar díftcul
nades. A área econômica e 8S atividades financeiras registraram
uma reação 'salutar e capacidade de resistir conscienterne'nte 80S

boatos. Mas há necessidade 1e voltarmos à completa normalidade.
a fim de que os agentes da gu-rra revolucionária se asfrxiem
em impo!isibihdades e frust8ções de ,seu próprio fanatismo».
(JORNAL DO BRASIL - 6 Set. 69).. \

�
II

Dia -da Il\dependêncla
. «CUMPRE-NOS, nesta hora em que o júbilO se mistura à amargura
meditar fundamente· sôbre as condições em que se encon�ra o Brasil,
buscandO cada qual ,no ·fundo de sua conciência fazer um exame de
responsabilidade, para verificar 's� tem feito tudo quanto lhe cumpre para
servir à causa nacional.' ,

.

.
O Brasil pertence a todos os brasileiros, não é de pessoas nem

de grupos, e isso importa em dizer que todos os brasileiros devem / tra
balhar por êle, tendo em mente a sua segurança, o seu progresso, a
liberdade do povo». (O JORNAL - 7 Set. 69).

EvitaI" o Pior
«o PRINCIPAL remédio para a situação é como vimes dizendo, a

criação de uma atmosfera de estabilidade das instituições ou, quando
menos, perspectivas de estabilidade.

A responsabilidade que nesse particular assumem nossos altos
chefes militares é enorme, e inútil será escondê-los. É através' dêles, de
seus honestos esforços para reconduzi� a Nação à normalidade, que

I alcançaremos a formação d� um clima de' confiança geral, com o presti
giamento do poder civil». (ULTIMA HORA - 9 Set. 69).

S�rviço de Supervisão Escolar-,Canpinhas.

s EU S 5 EN T 10'0 S E V O C Ê
I - Visão'

Para ver coisas diferente",
você precisa usar seus múscu
culos, o cérebro e as muitas

pa rtes do ôlho.
,

.

Os músculos dos olhos possi
bilitam 'que você movimente os

olhos, para. ver o que deseja.
O globo ocularê formado por

membranas superpostas e· por
cavidades. A escler ótlca é a

parte externa; é' resistente e

tem côr BRANCA e opaca.
A parte colorida do ôlho,

chamada Iria, tem no. centro,
um buraquinho circular, cha
mado pupila, A Iris é coberta
pela CÓrm!6 -.
A luz passa através da córnea'

e penetra na pupila. Se, a luz
está forte demais os' músculos
tornam a pupila menor . para
passar menos luz. Se ao con

trário a luz está fraca demais
a pupila fica maior para dar

passagem a Olais luz.

Atrás da pupila está o cris
talino. :Este projeta um retrato
do que você está vendo sôbre
a parte de trás do globo ocular.
Os células nervosas recebem
luz Ievem-ums mensagem para
o cérebro ..;;.. e você vê! '

São órgãos acessõrtos da vista:
•

a pálpetra - uma membrana
que cobre e descobre o ôlho.
Os cflíos que estão colocados
na beira das pâlpetras protegem
o globo ocular contra os raios
de luz muito forte e ejudam a

impedir que' a . poeira entre
nêles. {Captam corpos estranhos
que alcancem nossos Jolhos�. As
sobrancelhas impedem que o

. !
suor corra para dentro de seus

olhos.
'

Cuidado com \ os olhos
1 - Usar alimentos ricos em

vitamina A: figado, manteiga,
ovos, verduras, frutas.
2 - Evitar luz forte sôbre os

olhos, como a do 801, lâmpadas,
luz de faróis, etc.

I

Cá,mara Municipal
de Canoinhas

Resolução N .. 277, de
23 de setembro d 1969
AProva o Balancete do mês

de agôsto de 1 69
Tufí Nader, Pre dente {ta

Câmara Municipal d
Estado de Se
saber que a Câ
decretou,' e eu a

seguinte RESOL

Artigo 1.0 - ice rovado
por êste Legísl ivo Mu icipal,
o . Balancete 1 Receita e Des

. pesa Orçame ária do mês de
eigôsto de 196 •

Artigo 2 ° Esta Resolução
entra em vigor Da data de sua

publiceção, revogadas as dispo
sições em contrário.

Sala das Sessõ vs, .,em. 23 de
setern bro de 1969.

Tuti Nader - Presidenté
Michel N. Se/une

1.0 �:?::re�ário
Adhpmar Schumache,

2.0 Secret.ário

Convite • Missa
r

,

[:unnado Paulo Neuburger e'
irmã Anita. convidam seus pa
rent�s e amigos para missa de
60 dias de fall'!cimento de .

Vicente Nicolau KOPl'tovski,. que
farão celebrar dIa 1� de outu
bro, às 17 horas, na Matriz

.

Cristo Rei, em Canoinhas.

Antecipadamente agradecem.
Canoinh�s, 25í9/1969. 2x

óculos recomendados pelo o.

culista,

7 � ;'tender à posição dos
oihos no ato de ler.

8 - Tomar " cuidado para não
.

ferir, nem bater nos olhos com

qualquer objeto.

(Continua no próximo número)

3 - Manter distância adequa
da para leitura, escrita, desenho,
para ver televisão, etc.

4 - Recorrer ao médico nara

retirar corpos estranhos
•

que
porventura atingam os olhos.
5 -:" Procurar ler em locais

.

com iluminação adequada.
6 - Somente usar lentes ou

Jovens Canolnhenses em funç60
(Iontinuação da última págioa)

Certas pessoas compreendem isto, e lutam ainda mais
para seu completo desenvolvimento.

Assim. é que com o auxilio dessas pessoas, Canoinhas
manifestou-se uma vez mais, em outra região.

Nossa querida cidade progredir ainda mais.

Espe�amos na juventude, que necessita e necessitou o

apoio canoinhense, e não o negarão.
Continuemos colaborando com essa juventude, pois, "do,

jovem de hoje, dependerá o future de amanhã".

I
,Com êsse amor e esperança fomos em frente auxiliados

pela nossa comumdade. . ,

Foi assim que as firmas e pessoas abaixo relatadas pras-
taram sua cooperação e que nós jovens agradecemos, desejan
do-lhe boa sorte:

Bar e Restaurante Pinguim, E�quadriap Santa Cruz S.A.,
Ind, de Madeiras Zaniolo S.A., Abrahão Mussi S. A. Ind. e Com.,
Banco do Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (Cancí
nhas), Prefeitura Municipal de Canoinhas, Paróquia Santa Cruz,

'

Rigesa, Comercial Seleme, Colégio -Sagredo Coração de Jesus,
Banco Nacional do Comércio, Ginásio Santa Cruz, Hary
Schreiber, Oscar .

O �urso teve carro conferencista o espanhol, pe. de Jesus
Vella, e constou do seguinte progra-ma:

_ Diàriamente .es aulas começavam às 8 horas e encer

ravam às 18 horas.
- O curso teve seu início' dia 24.. às 9 horas com as

seguintes, conferências:
,

- Dia 24 - Inicio do Curso
\

1.0 Autoridade num grupo comunitário Philips 6,6 e entrevista
coletiva.
- Dia 25

l._? Autoridade Cristã.
2.0 Desanvolvímsnto dos objetivos grupais.
3.° Comunicação humana dos grupos.
4.° O Líder Comunitário.

Grupo D.F. e comunicação de' retôrno (Freed Bach).
- Dia 26

1.0 Ação grupal.:
Grupo de juventude como Comunidade Eclesial.

2.° Dinâmica de Fé no Vaticano.
3.° As diversas etapas de educação da Fé.

,

,

4.° O conceito de l!:vangelização.
Grupos de Comunicação.
- Dia 27 - Encerramento do Curso

1.0 O Processo de Evangelizaçã�.
2.0 A Igreja Primitiva como comunidade base.
3.0 Os condicionamentos sociológicos de comunidade base.
4.0 Conclusões de pastorais sôbre comuntdade base...

A todos os contribuintes o nosso sincero agr,adecimento
e estima, pela cónfiaoçl! em nós normelístas, e gtnasísnes.

.,
,

,

Em nome do grupo.,. n

Eva'Josefa Kruviecien

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Serviço de Rendas e Fiscalização - ÂV-ISO

Levamo.' ao conhecimento do. intereuado•. que o Decreto
Lei n.O 834, de 6 de setembro de 1969, p,ublicado DO Diário Oficial
da União em 9 de setembro de 1969, dispõe .ôbre a entrega da.

parcelai, pertenceutes aOIl Muuicípíos, do produto da arrecadação. �o
impôlto sôbre circulaçãn de mercadori eltabelece orma. geral'
sôbre conflito 'de competência tributária, so e de lerviçol
e dá outra. providêuciae.

Como le recorda, êste Decreto-Lei
Decreto- Lei 0.0. 406, de 31 de dezembro de 196
recer definitivamente que o lerviço de mão d
'-nova Lilto._ o .ilQpô,to palia pertencer' excluli
Muoicipail. A. nova li.ta CODlta <:ie 66 íte
viço., entre êlel deltltcamo. para ointerêue

BD 40 - Lubrificação, limpeza e

relho. e equipamento•.
-

em cODlêrto ou .ub'tit
dhpolto no íte� 41).

"

'b) 41 - COOlêrto e re.toura ão de qoai.quer objeto.
(exclulive. em qualquer CHIO, o fornecimento de
peça. e partel de máquinal e 8parelho�, cuio valor
fica .uieito ao impô.to de circulação de mercadoria.�.

c) 42 :._ Recondiciona�ento de motore. (o valor dai peça.
fornecida. pelo pre.tsdor do lerviço fica luieito ao

impô.to de circuiação de mercadorial).
d) 52 - Recauchutagem ou regeneração de pneumático•.

Canoinha.. 25' de .etembro de 1969.
.

Ivilásio Coelho Chefe de Renda e Filcalização
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CORREIO 'DO NORTE 27.09.1969

Prefeitura Múnicipal de MaJor Vieira'
,

,
-

A Prefeitura Municipal de Major Vieira, comunica
a todos os contribuintes Ido Impôsto Territorial Rural,
que, encontra-se nesta repartição a disposição dos srs.

contribuintes, os talões de aviso de débito do exercício
de 1969, os quais deverão ser pagos a partir do dia 1.0
de outubro próximo.

'

hnport lta: " a par oeste exercício o IBRA não' mais
fornecerá Certidã de Valôres para fins de declaração
do Impôsto Renda na Cédula cG»,. Isso porque a

Secretari a ceita Federal do Ministério da Fazenda,
pela em de viço' n. 1, de 15/4/69, publicada jio
,Diá' Oficial da Un

-

de 25/4/69, determinou que' o
d umento hábil para truír as referidas 'declarações

, '

'renda (Cédula �G») é o CIBO-CERTIFICADO DE
CADASTR.O" recebido pelo

.

ário rural, ao pagar
o seu im-pôsto.

'

ax

Major Vieira, 18 de setembro de 1969.'

Jair Dirschnabel Chefe doa UMC-IB'RA

I,
,

Comunicação

Roleta
Rifa Bilhete loteria oferta
Rifa do carneiro '

Coleta da Milla

Tiro BO alvo
Aviãozinho
Coelho
Churrasco (bruto)
Aperitivo de sábado e

• I
domingo , ,

Bala. e cigarrai
Raiuhall
Chopp Loeffler
Prendas em dinheiro '

Fitinhas
Leilão

, Cozinha e doceI
Peeoaria

, Botequim de bebidas

'I' _

'

Propaganda do convite
� TOTAL"

Presidente: Glauco João Bueno
De.pelu pa�a preparo .

'

, Presidentes de Honra: ,Qldemar'da feltlll" 2,593,49 MA' N'-,ussi. dauto unes Al!age '

'LíQUIDO' 3,078,53 e Ludovico Dembrovsk] ;:"'
Pi. Comiuão' agradece a todos

que colaboraram para o bom êxito
'alcançado.
Ceucinhas, 24 de setembro de1969.
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if Ao .comprer -Çâ'fe, lembre,-se ;�

,� CAFÉj,B I G" liH :'
iE :�

,\ iiI
ii é o Café dos, que conhecem Café. 1= I

::
\ ii �

ii Torrado, moído e entregue no mesmo dia ii I
" D[ii �

em todos os pontos da cidade. ii I- D
.. ,�

� ..

�
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11�,IMáqUinas SINGER ,a NCr$ 23/94 mensais

luz Fluorescente

instala'cães .
,

� completas
20 40 watts

CASA ERLITA

FUNDAl)O EM 29/5/1947 -- Reg,' no Cart. Tít. á/n 448, Doc.

JORNAL SRMANARJO __:_ PUBLICA-SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 -- Fone, �28 -- Çanoinha•• S. C.

Renovação da aSislnat�ra (50 números)' NCr$ 5,00
-Os atraiados, serão cobrados à' base da época.

Exemplar avUlso: NCr$ 0,15 o atual «l,NGrS 0,20 � a�a8ado.
TABELA ;)E PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anunoioe: Por vez e por centímetro de altura de, cõluna:

ULTIMA PAGINA PAGINA INTERNA
1 vez NCI'$ 0,61) ,1 'vez NCr$ 0,50

'pág, inteira NCr$ 100,00 Pág. inteira NCr$ 70,00

OBSERVACOES:
,

Originais de artigo. ehviadoa e Redação, publicadce ou

não" permanecerão em poder da mesma,
'

\ �. ' ,

A Hedação Dã� endossa conceito. emitidos em artigo. aseinedoe.,

• 11W1

',"

'50 e,m

Resultado da festa
"

em benefício da

construção da Igreja
Católica de Rito

Ucraniano, realizada
dia 1,4 do corrente

107,40
112,00 ,

70,00
28,74
99,90'
176,50
46,20

772.00

71,65
150,95
204.90
85,10
46.73
62,98

271.30
1.63,0,57

24,25
1.530,85 '

180�OO
,

5.672,02

8ota(ogo 'Esporte Clube
Recebemos e agradecemos Vice Presidente: JolIo DjalbaWendt

2,° Vice Pres.s Tito Frederico Fuck
O seguinte ,Ofício:' Secretá�io Geral: Domingos Coelho

Canoinhas (Se), ,17 de setem- 1 ° Secret.: Moacir de Paula e Siiva
bro de 1969. 2 o Secret.: Ervino Trella

Ofício n. '001/9 Tesour. Geral: MarioM9rcinichem
Ao Jór�1l1 «Correio do Norte» 1.0 Tesoureiro: Mareio .Antonip
NESTA" Rodrigues'

-

, 2:° Tesoureiroj Paulo Scheuer
Peesedos- Senhores: Conselho de Esportes: J08é Lucas

Tem o presenteI' a fiualidede Filho, Almir 'José Senti' e

específica de comunicar. a Vr. Sa8. Vicente Dambrovski .

que em, reunião levada a efeito Conselbo Fiscal: Djalma Tebalipa,
em 16 do corrente, foi eleita e João Linzmeier, 'Beno Fre-
emposssde a nove Diretoria do

,
dolin Fuck, Clemente Dam-

'Botafogo Esporte Clube; a qual brovski. ,Guido José Fuck e

regerá os destinos desta' "agremia. , '[uventino dos Santos Soo
ção de 17 andante até 8 data ,Conselho Deliberativo: �cácio
de·17,09.71: Pereira. Nivaldo Roeder,

,

Por oportuno nos parecer, es-
Herbert Schawech, Luiz

pesemos merecer dêsse prestigioso, Scheuer, Gilsop Borges,
o..:glo, a sempre atuante colabo- Paulo Leon Celevi, JolIo
ração prestada às Diretorias Scheuer, Ivo Borba. Sérgio
anteriores e (:onsequeDt�o;tente:'�ao j.frevisani e Dennis ,Ennas

esporte de. nossa cidade. __ Deli- Depto. de Propaganda: : Ieineu

neamos abaixo, o nosso Corpo
-

Gonza'ga, 'Sérgio Ricardo e

Diretivo:' Maurício) Nascimento
Massagista: Osv�ldo Xavier.

BOTAFOGO ESPORTE,éLUBE
Glauco João Bueno II Pr.eside�te:
Eroino Trela - Secretário:

.,

Afe içâc 'Forquilha
/

> "

e�tá sendo feíto. Caso contrârfo
reservam 8 si o direito de
prender os mencionados animais,
que só serão soltos mediante
indenização c;ioe· danos �8US8dos�:

C���inhas, 2'4' de setembro,
'de 1-969; "- ' ; 2x

LUdovico DamlrrlVski & fllbos

, r '

'

"

...

Arold:o ,C ... 'd\e Carvallio• ,
, " �.i.

Ó'Ó».

Escritqrio;· Edifício �(Mar�ia�,-� Sala,2iÓ (2.0 andar)
.
Setor Comerciar -' Local '_Sul;J�(lte' 19 --- -BRASÍLIA �' DF

, Adv08�cia," peràn�'1 .o Su:premQ, Tribun�1 Fê�er�l.d�>
. .

_

"

Recursos e Tribunal Fed�raL
'

PA P'E L
, .

,

TÔDAS AS CÔRES - GRANDE ESTOQUE
• ','

r

IMPRESSOS EM' GERAL' (em um,} ou maia côrell),
.

- .., "
",

Serviço \��pido' e 'perfeit(l)
"

'Ltda-.V�rde
'

Imp,re.$sora

H.
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NOT �S', r:::\
A chegada, sexta feira a

noite, da equipe de bolão' fe
minino, campeã, estadual re

presentando nossas côres, foi
uma verdadeira festa popular.
Centenas de carros, COJD faixa

e muitá alegria, acompanharam
o, ônibus que as. conduziam,
do bairro' da Xarqueada, até
a Prsça Lauro, l\([üller, onde
.grende massa popular as aguar
davam com batucada, foguete,
�ú8icll e papel picado.

, '

x x x

Uma fábrica de peças I para
I tratores, instalada em' Curitiba,

pretende transferir-se para a

nossa cidade.' Nesse sentido,
seu proprietário, já entrou em

entendimentos do sr. Prefeito
Therézio Netto.

ESPARSAS

Na modalidade de Tennís '

de
mesa, o campeão dos Jogos
Abertos do ano passado, resíde
em nossa cidade. Trata-se do
dr. Neumann técnico em la
boratório.

x x x

A apresentação dos mágicos
los Fallugi, em nossa cidade,
3a. feira última, Da Sociedade
Benefícsnta Operárte, foi su

cesso, com grande publico pre
sente. Antes, atar, e, um dos

I Em nossa cidade, onde per- I seus componentes, no fuck do
manecerá até o fim do ano, do MM. Juiz, dr. Tycho per
'o Major Afonso Rogério Schmídt . correu várias ruas, guiando o

.apôa concluir em Brasílls, na veículo com os olhos todo ve
Escola da Polícia .Federal, mais dado, ) obedecendo, rigorosa
um curso de aperfeiçoamento. mente, todos os sinais do tran-

x x ,x sito, provocando aplausos de

todos que o assistiram. Nossos
cumprimentos 80S promotores,
Rctary e' Líons.:

'x x x

CASA PARA T
Ru� �aula. Pereira, soi - I ons, 25:5A popuiar \#BSa Para Todos.. lança a sua I�alor promoçao de

vendas, visando aumentar o poder aqUisitivOjle tôda a população
da Capital do Mate. '

,{/ "

,Ternos de nycron com etiqueta de ga �8nti8 homologada pela
Sudantex, preço normal do mercado N '$ 140,00, não compre

I por êsse preço, porque a Casa Para odos lhe vende êsse
terno por apenas NCr$ 75,00. Na8 c res clássícas azul-marinho
,e prêto, que dispomos de estoque, c sta o mesmo 'preço,' só
Ncr$ 75,00 a roupa; Ternos de asemlra e tropical para
adultos apenas Ncr$ 4 00. Ter� s azul-marinho'.' para 1.8
comunhão 9 partir de Nc 19,Oq1. '.

Camisa,. de tergal com et uét,J e garantia, manga longa, não
pague Ncr$ 30,00 ou mesmo a N'cr 35,00 na praça, porque a sua'
Casa Para, Todos lhe ven e 8 camisa por Ncr$ 21.00 e

manga curta' por Ncr$ 16.5 amlsas de nylon Volta ao
Mundo, 100% nylon manga longa ar Ncr$ 9,50 e manga curta
por Ncr$ 7,50. Camisas par

/

crianças, de nylon, manga
longa Ncr$ 7,50 e manga curt cr$ 6,50.

I Vejam sÓ que preços, e preços uen eil, você chega na Casa
Para Todos, encontra, escol e· mpra pelos preços de
anúncio, valorizando. o seu dinh iro em 00%.

I

Em tecidos então nem se fa , a Ce a Para Todos estA
arrombando mesmo.

Tecido para colchão
Brim arranca touco

,

Brim gabardine' Santa 'I abel
Xadrês catarinense
Ganga para 'pena:' larg
Chitão por apenas
Luizine por apenas
Tecidos estampados

, 0,72 o metro
,1,60 o metro
\320 o metro

,
'

, 1,80 o metro
de 1,60 por 4;65 o metro

0,95 o metro

�' 0,72 o metro,
argura de 80 cm por 1,50' o metro

1,10
1,60

45,00

Convidamos tôda a nossa distinta clientela e a população em

gersl, para que visitem 8S nosslils novas e modernas instalações. e
possam constatar pessoalmente a veracidade dos nossos Bnúncios.

Ct\SA PARA TODOS - Rua Paula Pereira. 501 - Fone,255

Os srs. drs. engenheiro João
Alberto Nicolazzi e advogado
M08cyr Budandt, acompanhados
de suss exmas, espôsas, derem
um giro pelo' Paraguai a passeío,

x :; x

O sr. Oscar Fonran, Chefe
do R.C.M.A.E., com _ séde em

Mafra, esteve '3e. f<;!ira em nossa

cidade, afim de implantar a

Reforma Administrativa, refe
rente a Portaria Ministerial
n. 200.,

/� \
X X X

O Clube de Bolão Mixto
União Al",griaj de nossa cidade,
est.. rá owl:mhã, em Currdba,
para um amistoso com' 'o Bolão
Mixto Grupo dos Leões, filiado
80 Circulo Mtlítar, da capital
paranaense.

x x x
.

I

Hoje, na SBO, -grande baile
a ser .snímado pelos Bacamartes
noítada que promete, dado a

excelência da música, boa,
,animada li'! prata de casa.

x x x'

Pelo cémpeouato da ctdade,
tivemos domingo, na baixada,
a primeira rodada, reunindo
Botsfogo e Bígess, com a es

petacular vitória dos alvinegros,
pelo marcador de 1) a O. Ama
nhã, em prosseguimento, tere
mos, Palmeíras e 'São Bernardo.
Vamos todos cooper�r.

Canoinhenses
em "funçã.o

Jovens

Aos 23 de julho de 1969, às 5 horas, dá Bodoviâría de
Cauoinhas, um, grupo de autênticos jovens partiram com destino
a Florianópolis.

Que iriam fazer lá, êstes jovens?
'Talvez foi a indagação dI" muitos Cenoinhenses. Aqui

estou para responder;
)

.

Houve em Florianópolis um curse "Pastoral da Juventude",
no qual, Canoinhas, teve a honrosa oportunidade de ter seus

representantes.
, A nossa cidade cresce!'

sendo notados,
,

Seu sucesso e desenvolvimento 'está
'dia após dia.

- É a cidade que cresce?,
- Não, os seus habitantes evoluem.

(Continua na 4.a. página)

Vende-seEsquadrias -
, Vende-se uma esquadria com os seguintes maquinários:

1 motor nôvo 10 HP elétrico, 1 sípllhadeíra com 3 faces, r
rebote, 1 circular com 6 tôlhas, 1 serra-fita, 1 furadeira, 1 tupis,
1 lixadeira, 1 armário com moldura para benifíciamento, 1
barracão medindo 12 x 17, 1 casa do morada 7 x 8 e 3 datas.

Preço NCr$ 15.000,00. 2'X:

Informações Da Farmâcía em Iríneõpolíe (ex-Valões.)

A n ivers a ria n f e s Semen e
ANIVERSARiAM.SE

,HOJE: as sras. donas:
.

Sonja Valei esp. do sr.
Silvino de Luca, Nair esp,
do sr.: Fernando Freiberger
e Getulia esp, do sr. Estejano
Lucachinski; o [ooem Amado
Antonio Maron;, os meninos:
João Edison filho do sr.
Waldomiro Medeiros e Orlando
filho do sr. Orlando Nas.
cimento.

,

AMANHÃ: as sras donas:
Maria esp, do sr. Francisco
Carvalho e lzabel esp. do sr.
Frederico Wendt. os srs.:
Jonas Wendt, lldelonso Knoll
e ,Alexandre Blos/éld; a srta.
Marguit Preissler; a menina
Terezinha filha do sr. Ju
ventino ·Colaço; o mehino
Oriél filho do sr. Jo� A.
Pueira Sobrinho.

Dia 29: as ,sras. donas:
Carmela esp. do sr. Aary
Ferri Pedrassani e Ieda esp.
do sr. Antonio Grein Neto,

o sr. dr. Zacbarias Seleme,'
a srta. Janete 'Gatz; as
meninas: Aglaé Lizabeti filha
do sr, Bernardo Belinski,
Maria de Fatima filha .do sr.

EPaminondas Simões e Arlete
filha do sr. Rodolto Frantz,

I

'. Greffin e Almida Salomon,
resido em Joinuille; o [ooem
Herbert Sachweh; as meninas:
Sonia Maria filha do sr.

Nety Cordeiro e Julceia Maria
filha do sr. João Sczygiel; o

menino Eâiberto filho do sr.
Germano Boyerstorff.'
Dia 2: a sra. dona' llilda

esp: do sr. Antonio Cubas;
as srtas.: . Tereza Tyszka ti

Cerise Rosa; o jovem Al,inor
Côrte Filho; a menina Marcia
AParecida filha, do sr. Ber
nardino Schuppel; os meninos
Pedro Fernando filho do sr.

Peârô Alves Vieira e Mareio
José filho do sr. Felipe Krull.
Dia' 3: as exmas. vvas.

sras. donas: Helena Baba 8

Genny Wunderlich; o sr.
Orlando Froehner,' a srta.
Rozi Terezinha Davét; o

menino Jànio 'sérgio filho do'
sr. João Sczygiel,
Aos aniversariantes nossos

votos de pe,e'li�s telieida·des.

Grande estoque em cidos para c,ortinas' por preços que
não encontram concor _ncia. ,

E tem mais �inda, essa você não deve perder de geito nenhum,
� a liquidação real e quente de verdade de tôda. a linha de
artigo! de inverno.

'

Flanela lisa de 1,30 o metro por
Flanela estampada de 2,10 por
Japonas 7/8 de corvim de 55,00 por
Japonas de nylon, corvim e velu:io de nylon

.
'

, de, 45,00 por 35,0'0
Tôda -

a ,linha de produtos de inverno, quer em

tecidos, confecções ou em produtos sintéticos gozam\

desconto de 20%.

••••••E•••••��.eB••�••••••Bm�.mm�mB••mRm••B�•••••E••�•••••••••�a
II" .'

,

,',",'.,

I Você já pensou em comprar um TELE V ISO R de qualidade I
I Então procure saber a pr�Ferencia da maioria. Você acabará preFerindo P H I L I PS, I
I TELEVrSORES ,PHlllPS 23' polegadas - automático, �evendedor I
I _Aut,o'rizedo PH I L I PS, com Assistência Técnica ga.rantida I
H •
• •

I,. M E R 1;I Y S E L E M E & C I A. I
"

_

'

, , Rua Paula Pereira. 735 - CANOINHAS
,

. I
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,

Dia 30: a sra. dona Elsa
esp. do sr. Bernardo Metzger,
os srs.: Rodolfo Scheide e

[ulio Gonçaloes Corrêa Filho;
as srtas.: Maria do Carmo
Barcellos e DIga Gref)in;
as meninas: Lidia filha do
sr. Estejano Lucachinski,
Miriam filha do sr, Otavio "

Possamai e Sitoete Maria
filha do sr. Frede,ico Wendt;
o menino Waldeâr' filho de
sr. Osmindo Waldmann.

Düi 1.° de outubro;' a sra.
dona Yvoue esp. do sr. Armin
Soetber; os srs.:, Generoso
de Almeida Prohmamz, Lp.
dislau Bianek, Horst Bollmánn
e Raimundo' Dombroski; as

srtas.: Ana Lenz, Adelia
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